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Poznań, 13 stycznia 2022 r. 

 

Przynieś do Posnanii niepotrzebne ubrania i otrzymaj nagrodę 

 

Zyskaj kartę podarunkową o wartości 50 zł na zakupy w Posnanii za 10 kilogramów zalegających 

ubrań. W dniach między 14 a 29 stycznia w Punkcie Obsługi Promocji w FORUM w godzinach 

12:00-20:00 klienci mogą oddać swoje ubrania i wesprzeć cel charytatywny. Akcja zorganizowana 

została we współpracy z Ubrania do Oddania.  

 

Korzystając z okresu wyprzedaży i przygotowania się na nowy sezon, warto przejrzeć swoje szafy i pozbyć 

się ubrań i akcesoriów, w których już nie chodzimy i dać im drugie życie. W odpowiedzialnym i uważnym 

sprzątaniu szafy pomoże nam Posnania wraz z Ubrania do Oddania, a wszystkich uczestników akcji 

nagrodzi! 

 

 – Początek nowego roku oraz przygotowanie szafy do wiosny zawsze wiąże się z wymianą ubrań sezonowych, a także często 

eksperymentowaniem z nowymi kolorami, fasonami i całymi stylówkami. Chcąc być na bieżąco z trendami modowymi, warto 

co jakiś czas stworzyć w swojej garderobie miejsce na nowości. Wymieniając ubrania postarajmy się jednak sprawić, aby nasze 

zalegające t-shirty trafiły w drugi obieg – do osób, które znajdą w nich radość. Tak powstała nasza akcja, którą organizujemy 

wraz z Ubrania do Oddania. Chcemy stworzyć w Posnanii miejsce, do którego nasze klientki i nasi klienci będą mogli 

przynieść niepotrzebne ubrania, obuwie i akcesoria, a my ich za to zaangażowanie nagrodzimy. Każde 10 kilogramów ubrań 

klienci mogą wymienić na kartę podarunkową, która pozwoli im na przyjemne zakupy w Posnanii – w sam raz na 

kompletowanie nowych outfitów!  – przekonuje Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii. 

 

Zasady akcji są proste. Za 10 kilogramów przyniesionych rzeczy uczestnicy otrzymają kartę podarunkową 

o wartości 50 zł do zrealizowania w Posnanii. Dodatkowo okazując Kartę Stałego Klienta Posnanii jest 

szansa na zdobycie dodatkowej eko-torby, z którą zrobimy zakupy spożywcze jak i odzieżowe. Jeden 

uczestnik może otrzymać jedną kartę podarunkową.  

 

– Cieszymy się, że największe centrum handlowe w Wielkopolsce będzie przez te dwa tygodnie kolejnym punktem, w którym 

będzie można wprowadzić używane ubrania w drugi obieg. Udział w akcji to podwójna korzyść – nie tylko dajemy drugie 

życie ubraniom, których już nie potrzebujemy, ale również wspieramy charytatywnie Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody 

„Salamandra”. Zrównoważona moda to już żaden eko-trend, a konieczny kierunek rozwoju – powiedziała Zosia 

Zochniak, Co-Founder w Ubrania do Oddania.  

 

Wszystkie ubrania zebrane w Posnanii przekazane będą na cel charytatywny. Każdy kilogram ubrań zostanie 

przeliczony na złotówkę, a zebrane środki zostaną wykorzystane do wsparcia Polskiego Stowarzyszenia 

Ochrony Przyrody „Salamandra”. Zbiórka ubrań prowadzona jest również w formie online: 

https://www.ubraniadooddania.pl/posnania.  

 

Wszystkie szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej: https://posnania.eu/wydarzenia/2-zycie-

twoich-ubran/.  
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Praktyczne informacje dotyczące prostych sposobów na noworoczne porządki w garderobie od stylistek 

Posnanii znajdziemy na oficjalnym kanale YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCr0PmFyvaW1R4Dsfq3S-60A.  

 

 

Kontakt dla mediów:  

Michalina Dolińska  

Rzecznik Prasowy Posnania   

#all about you   

email: md@qacommunications.com   

 tel. 881 931 300  
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